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Complexnaam
Begraafplaats met grafmonumenten
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

5

511981, 511982, 511983, 511984,
511985

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Noordwijk

Noordwijk

Zuid-Holland

Hoofdadres van hoofdobject
Oude Zeeweg 32, 2202 CG Noordwijk
Complexomschrijving
Inleiding
Uit vijf onderdelen bestaand complex van ALGEMENE BEGRAAFPLAATS van Noordwijk, in oorsprong daterende uit
1829, maar in 1931 uitgebreid met een TERRASSEN-AANLEG, een nieuwe MUUR en een BAARHUISJE. Op het
centrale oudste gedeelte van de begraafplaats twee negentiende-eeuwse GRAFMONUMENTEN. Bij K.B. van 1 januari
1829 werd elke gemeente met meer dan 1000 inwoners verplicht buiten de bebouwde kom een begraafplaats aan te
leggen. De algemene begraafplaats van Noordwijk werd nog datzelfde jaar geopend op een nagenoeg vierkant
perceel, aangelegd door aannemer Timotheus van Paddenburg uit Warmond naar een ontwerp van Salomon van der
Paauw, stadsarchitect van Leiden. De begraafplaats werd in 1931 aan de noord- en westzijde uitgebreid met een
terrasmatige aanleg in de duinen. In dezelfde periode zijn de muur rond het terrein en het baarhuisje gebouwd.
Mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van bestaand muurwerk. Het metselwerk van de terrassen en de muur is in
1950 verbeterd en hersteld.
Vanaf de Oude Zeeweg leidt een oprijlaan naar het toegangshek in de zuidmuur van de begraafplaats. Het
baarhuisje staat in de zuidoosthoek van de begraafplaats.
Waardering
De algemene begraafplaats van Noordwijk is van algemeen belang wegens cultuur- en (tuin)architectuurhistorische
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waarde als vroeg voorbeeld van een begraafplaats buiten de bebouwde kom alsook vanwege de bijzondere
terrasmatige aanleg, aangepast aan het geaccidenteerde duingebied. De negentiende-eeuwse grafmonumenten in
de stijl van het Neoclassicisme en de Neogotiek zijn gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
De algemene begraafplaats bezit hoge ensemblewaarde vanwege de bijzondere ruimtelijke en functionele
samenhang van de verschillende complexonderdelen.
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Monumentnummer*: 511981
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

16030/4

Complexnummer

Complexnaam

511980

Begraafplaats met grafmonumenten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Noordwijk

Noordwijk

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Oude Zeeweg

32

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Noordwijk

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2202 CG

Noordwijk

Tegenover

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1224

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
De algemene begraafplaats van Noordwijk is in 1829 aangelegd door aannemer Timotheus van Paddenburg uit
Warmond naar een ontwerp van Salomon van der Paauw, stadsarchitect van Leiden.
In 1931 werd de begraafplaats aan de noord- en westzijde uitgebreid met terrassen in de duinen.
Omschrijving
Het oudste gedeelte van de begraafplaats bestaat uit een ommuurd nagenoeg vierkant terrein met één rechte
hoofdas (noord-zuid). In de duinen aan de noord- en westzijde gemetselde terrassen Vanaf het toegangshek loopt in
noordelijke richting een door bomen geflankeerd grindpad met een dwarsas in westelijke richting. De paden geven
toegang tot de trappen die de terrassen ontsluiten. Het muurwerk en de trappen van de terrassen zijn uitgevoerd in
rode baksteen, de optredes zijn afgedekt met vierkante rode tegels. In het midden van de westelijke terrassen een
halfronde gemetselde trap.
Waardering
De eenvoudige vroeg negentiende-eeuwse aanleg van de Noordwijkse begraafplaats is, in combinatie met de
specifieke terrassen uit 1931, van algemeen belang wegens cultuur- en (tuin)architectuurhistorische waarde
vanwege de zeldzaamheid en de redelijke mate van gaafheid.

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen
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Monumentnummer*: 511982
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

16030/4

Complexnummer

Complexnaam

511980

Begraafplaats met grafmonumenten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Noordwijk

Noordwijk

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Oude Zeeweg

32

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Noordwijk

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2202 CG

Noordwijk

Tegenover

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1224

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Uit 1931 daterende MUUR rond de Algemene begraafplaats van Noordwijk. Mogelijk is daarbij gebruik gemaakt van
bestaand muurwerk.
Omschrijving
De manshoge in rode baksteen opgetrokken muur is aan weerszijden van doorgangen en trappen uitgevoerd met
een welving in het metselwerk, afgedekt met een strekkenlaag. De hoofdentree bestaat uit een eenvoudig
smeedijzeren hek tussen hekpijlers.
Waardering
Begraafplaatsmuur met toegangshek van algemeen belang vanwege de hoge ensemblewaarde als historisch
functioneel en ruimtelijk onderdeel van het begraafplaatscomplex te Noordwijk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Begraafplaats
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Monumentnummer*: 511983
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

16030/4

Complexnummer

Complexnaam

511980

Begraafplaats met grafmonumenten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Noordwijk

Noordwijk

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Oude Zeeweg

32

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Noordwijk

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2202 CG

Noordwijk

Tegenover

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1224

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
BAARHUISJE uit 1931, gebouwd bij de uitbreiding van de algemene begraafplaats te Noordwijk.
Omschrijving
Baarhuisje van één bouwlaag op rechthoekige plattegrond, opgetrokken in baksteen onder een schilddak met rode
Hollandse pannen. De gevels zijn boven een zwarte plint wit gesausd. De zuid- en oostgevel maken deel uit van de
muur rond de begraafplaats. In de westgevel een rondboogvormige deur en in de noordgevel twee gekoppelde en
een enkele zesruits venster met houten luiken. Eenvoudige opgeklampte rechte deur.
Waardering
Het baarhuisje is van algemeen belang vanwege de hoge ensemblewaarde als historisch functioneel en ruimtelijk
onderdeel van het begraafplaatscomplex te Noordwijk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Baarhuisje
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Monumentnummer*: 511984
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

16030/4

Complexnummer

Complexnaam

511980

Begraafplaats met grafmonumenten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Noordwijk

Noordwijk

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Oude Zeeweg

32

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Noordwijk

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2202 CG

Noordwijk

Tegenover

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1224

Rijksmonumentomschrijving**
Inleiding
Neo-Classicistisch GRAFMONUMENT, in 1829 opgericht door de families Van Limburg Stirum, Von Wulcknitz en Van
Borselen.
Hier is onder meer Leopold, Graaf van Limburg Stirum, in 1840 bijgezet. Omdat het monument een centrale plaats
inneemt op het oudste gedeelte van de begraafplaats is het zeer wel mogelijk dat de architect S. van der Paauw
hiervoor het ontwerp leverde.
Omschrijving
Het grafmonument bestaat uit een grafkelder, afgedekt door een zware hardstenen grafzerk met in reliëf drie
familiewapens, en een natuurstenen sarcofaag. Het monument bevindt zich binnen een afrastering van natuurstenen
paaltjes met smeedijzeren ketting. De hardstenen sarcofaag staat op een basement en is op de hoeken voorzien van
granieten/zandstenen zuiltjes. Het monument wordt bekroond door een zandstenen vaas. Op marmeren platen aan
vier zijden staan de volgende teksten: zuid: `Grafmonument van Leopold, Graaf van Limburg Stirum, lid van het
driemanschap, Ao 1813.' west en oost: `Geboren 12 maart Anno 1758.' `Overleden 25 juni 1840.'noord: `Zijne
kleinkinderen Graaf van Limburg Stirum van Warmond. F.A.G. Graaf van Limburg Stirum van Noordwijk Anno 1885.
Waardering
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Het uit 1829 daterende grafmonument is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde
als gedenkteken van Leopold, Graaf van Limburg Stirum, een belangrijk staatsman in de Vaderlandse Geschiedenis,
alsook Neoclassicistische vormgeving en de gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Tevens heeft het grafmonument ensemblewaarde vanwege de centrale situering op de begraafplaats en de
ruimtelijke en functionele samenhang met de overige onderdelen van het begraafplaatscomplex van Noordwijk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafmonument
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Monumentnummer*: 511985
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

13 oktober 1999

Kadaster deel/nr:

16030/4

Complexnummer

Complexnaam

511980

Begraafplaats met grafmonumenten

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Noordwijk

Noordwijk

Zuid-Holland

Straat*

Nr*

Oude Zeeweg

32

Toev.*

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Noordwijk

A

Postcode*

Woonplaats*

Situering

2202 CG

Noordwijk

Tegenover

Kad. object*

Appartement

Locatie

Grondperceel
1224

Rijksmonumentomschrijving**
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Inleiding
Neo-Gotisch GRAFMONUMENT van Otto Johannes Schreuders uit 1886. Het monument werd vervaardigd door de
beeldhouwer E.A.F. Bourgonion naar een ontwerp van de architect A. Mialaret uit Den Haag. Schreuders was van
1861 tot 1883 directeur van het instituut voor middelbaar onderwijs te Noordwijk.
Omschrijving
Het geheel in zandsteen uitgevoerde grafmonument bestaat uit een sarcofaag en een grafsteen, gedecoreerd met
neogotische ornamenten. Op de voorzijde van de steen een (thans verweerde) reliëftekst. Aan weerszijden van de
tekst getordeerde zuiltjes en florale ornamenten en familiewapens in reliëf. Op de zijkant van de steen een plaatje
met de oorspronkelijke tekst: "Aan Otto Johannes Schreuders, geboren te Voorburg 8 augustus 1823, overleden te
Zoeterwoude 22 januari 1886, zijne dankbare vrienden".
Waardering
Het uit 1886 daterende grafmonument van O.J. Schreurders is van algemeen belang wegens cultuur- en
architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van neogotische vormgeving en de redelijke mate van
gaafheid in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering.
Het grafmonument heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijke en functionele samenhang met de overige
onderdelen van het begraafplaatscomplex te Noordwijk.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Uitvaartcentra en begraafplaatsen

Begraafplaats en -onderdelen

Grafmonument
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